
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU HRADY NA MALŠI V ROCE 2017 
 
Členská základna: 
Do spolku vstoupili v roce 2017 4 noví členové:  
Pavel Hrádek, Alžběta Vaclíková, Božena Nedorostová a Emil Nedorost 
Dotace: 
1. Spolek obdržel dotaci 20.000 Kč od města Kaplice na akci „V erbu střely“. 
2. Spolek obdržel dotaci 73.000 Kč od Jihočeského kraje na kulturní akce a vybavení muzea 
mobiliářem. 
3. Spolek obdržel dotaci od nadace ČEZ ve výši 70.000 Kč na obnovu mostu na hradě Pořešín 
4. Spolek získal dotaci z česko-rakouského fondu INTERREG V-A ve výši 29 040 868 Kč na 
opravu tvrze v Tiché a vybudování podhradí na Pořešíně. 
5. Spolek obdržel finanční podporu od společnosti Kamax-metal, Agro Svoboda, TIP Trading, 
pana Hanse M. Foeldeaka, firmy ALU Plast, Hauser, AGP Nova, pana Josefa Buchwaldka, od 
společnosti Lesy České republiky, ISOTHERM, od pana Josefa Foitla, společnosti Garnea, 
Agrozet ČB a od pana Josefa Šedivého, vše na vydání a tisk historického románu Bouře nad 
Pořešínem. 
 
Návštěvnost a kulturní akce 
Hrady na Malši navštívilo v roce 2017 ca 7.000 návštěvníků, z toho hrad Pořešín 3 000 
návštěvníků. Hrad Pořešín také navštívilo v roce 2017 10 škol z okresu Český Krumlov a 
z Českých Budějovic. 
   
Investiční akce v roce 2017 
V roce 2017 proběhly pouze dvě větší investiční akce, a to výstavba mostu a podia na hradě 
Pořešín. Náklady na stavbu mostu nesl napůl spolek Hrady na Malši a město Kaplice.  
Most na hradě Pořešín 144.000 Kč 
Podium na hradě Pořešín 100.000 Kč 
 
Kulturní akce 
V roce 2017 byly realizovány tři větší kulturní akce v režii spolku. První bylo divadelní 
představení se známým spisovatelem historické prózy panem Vlastimilem Vondruškou 
v hlavní roli, druhou byl koncert Pavla Lohonky Žalmana a třetí byl historický turnaj 
k příležitosti uplynutí 700 let od předání hradu Pořešín Bavorem ze Strakonic budoucím 
pánům z Pořešína s názvem „V erbu střely“. Všechny akce se povedly zejména díky pěknému 
počasí. 
 
Spolupráce s městem Kaplice  
Spolek uzavřel s městem Kaplice v roce 2017 smlouvu o užívání nemovitostí, která se týká 
hradu Pořešín. Tato smlouva upravuje rovnoprávnou pozici obou partnerů v oblasti provozu 
a oprav hradu.  


